Sunde Børn – Inspirationskonference 2020
Den 21. april hos Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus
Den 22. april hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V

13.30

Velkommen ved Landbrug & Fødevarer
MADRO
Hvordan giver vi vores børn sunde madvaner – og et sundt forhold til mad og krop?
I Aarhus: Anne Gaardmand, selvstændig terapeut og stifter af VaneCoach-uddannelsen
I KBH: Morten Elsøe, selvstændig sundhedsdebattør og medstifter af VaneCoachuddannelsen

Børneliv i sund balance
Hvordan kan forældre sammen med kommune og lokalsamfund gøre en positiv forskel
for at børns sundhed ikke er påvirket af, hvor de vokser op? Hvad siger den
eksisterende viden på området og hvad er planerne for det nye projekt?
Karen Karlsson Eriksen, konsulent hos Center for Forebyggelse i Praksis, KL

Madens forunderlige univers
Eksempler på læringsaktiviteter hos Landbrug & Fødevarer målrettet børn og unge.
I Aarhus: Ida Binderup, projektchef for CSR-projekter hos Landbrug & Fødevarer
I KBH: Hanne Castenschiold, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer

15.00

Pause

15.30

Den Magiske Madkasse
Overgangen fra børnehave til skole kan være stor – også på det madmæssige plan. Hør
om et helt nyt materiale fra Mejeriforeningen, der tager fat på netop denne
problemstilling.
Louise Poulsen, Marketing Project Manager i Mejeriforeningen

Leg sundheden frem i børnene
Børn lever og lærer gennem krop, leg og bevægelse. Hør hvordan bevægelseslege kan
bruges til at styrke børns trivsel og give dem sunde vaner tidligt i livet.
Balder Brøndsted, Stifter af Legefabrikken

Styrk Maddannelse
Hvordan kan lærere og pædagoger arbejde med børn og unges maddannelse? Få en
introduktion til det spændende nye kursustilbud på professionshøjskolerne målrettet
enten dagtilbud eller grundskolen. Se mere på www.styrkmaddannelse.dk.
Morten Kromann Nielsen, ph.d. og seniorforsker, UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole

Opsamling og afrunding ved Landbrug & Fødevarer
16.30

Tak for i dag
Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle” princippet. Du tilmelder dig her.
Deltagelse i mødet er uden beregning, dog skal vi gøre opmærksom på,
at de, der udebliver på dagen, vil blive opkrævet et gebyr på 250 kr.

